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Al-Anbaa Monday 9th August 2010 - No 12353يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 28 من شعبان 1431 ـ 9 أغسطس 2010 الـــعـدد:

»الداخلية« تتجه لتأجيل تدوير القيادات إلى أكتوبر
بانتظار تعيين الوكيل الجديد لتمكينه من تشكيل فريق أمني متجانس

البراك: أقول لمرّوجي شائعات تفكك »الشعبي« موتوا بغيظكم!
ماضي الهاجري  -  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

أرجع النائب مس���لم البراك حالة االرتباك التي تعيشها احلكومة 
حاليا في البحث عن مصادر متويل خلطتها التنموية الى استعجالها 
في فض دور االنعقاد املاضي قبل االنتهاء من كل املتطلبات التشريعية 
التي حتتاجها اخلطة والقوانني املطلوبة لتنفيذ املشاريع التنموية.  
وقال البراك في تصريح صحافي ان االستعجال احلكومي كشف عن 
مؤشرات خطيرة ومخيفة حول مدى قدرة احلكومة على تنفيذ اخلطة 
مبديا خشيته من ان تستفيق احلكومة بعد أربع سنوات لتجد نفسها 
انها كانت في مجرد حلم جميل بأن التنمية ستتحقق، مستدركا: »لكن 
ش���يئا من هذا لن يحدث بسبب استعجالها وعدم معاقبتها للمخطئ 
واحلرامي«. وعلى صعيد آخر أكد البراك ان كتلة العمل الشعبي تزداد 
متاسكا وفي احسن أحوالها، موجها رسالة الى مروجي شائعات تفكك 
الكتلة بقوله: »موتوا بغيظكم« موضحا ان الكتلة لديها قواعد شعبية 

مسلم البراك خالل اجتماعه مع أحمد السعدون في مكتبه أمسعريضة وتزداد اتساعا يوما بعد يوم.

أمير زكي
أمني أن وزير  كش����ف مصدر 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد يتجه 
نحو إرجاء التدوير املوسع بني كبار 
قيادات وزارة الداخلية حلني اختيار 
وكيل وزارة جديد بديل عن الوكيل 
احلالي الفريق أحمد الرجيب، والذي 
تنتهي فترة عمله منتصف أكتوبر 
املقبل. وق����ال املصدر في تصريح 
ل�»األنب����اء« ان توجه اخلالد نحو 
إرجاء تنفي����ذ التدوير ينطلق من 
حرصه على ان يختار الوكيل اجلديد 
فريقا أمنيا متجانسا يستطيع من 
خالله تطبيق خطط الوزارة ومبا 
ميّكن الوزير من محاسبة الوكيل 
اجلدي����د متى ملس أي قصور أمني 
في أي من قطاعات الوزارة، مضيفا 
ان فرض أسماء معينة على الوكيل 
اجلديد س����يدعوه الى عمل تدوير 
الحق، وهو ليس مفضال في وزارة 
مثل الداخلية. وقال املصدر ان فترة 
الشهرين املتبقية للوكيل الرجيب 
ليست كبيرة قياسا بتدوير كبير 
يجري بني كب����ار قيادات الوزارة، 
وعن الوكي����ل اجلديد للوزارة قال 
املصدر ان الفريق غازي العمر هو 
املرشح ذو احلظ األوفر حتى اآلن ملا 
يتمتع به من خبرة طويلة، شريطة 
ان يبدي موافقته على حتمل أعباء 

هذا املنصب املهم في الدولة.

»التأمينات«: زيادة المعاشات التقاعدية
للمدنيين والعسكريين 20 دينارًا اعتبارًا من أغسطس

البصيري: ال نية إليقاف خدمة »البالك بيري«
شـركات  بين  الهواتف  أرقـام  نقـل 
االتصـال قبـل نهايـة العـام الحالي

انتهينـا من الصيغة النهائيـة لهيئة االتصاالت  
وسنرفعها  إلى مجلس الوزراء  العتمادها  ص6

أعلن مدير عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان 
عن زيادة املعاشات التقاعدية اعتبارا من 2010/8/1 بواقع 20 دينارا 
شهريا ليس����تفيد منها اصحاب املعاشات التقاعدية الكويتيون من 

املدنيني والعسكريني وكذا املستحقون منهم.
وقال الرجعان ان الزيادة تشمل كل من انتهت خدمته حتى نهاية 
2010/7/31 وتوافرت في ش����أنه شروط استحقاق املعاش التقاعدي. 
واوضح الرجعان ان الزيادة س����تصرف للمتقاعدين مع املعاش����ات 
التقاعدية املس����تحقة عن شهر اغس����طس اجلاري، اما املستحقون 
فستصرف لهم في شهر سبتمبر املقبل وذلك بأثر رجعي من تاريخ 
استحقاقها.  واشار الرجعان الى أن الصرف سيتم دون احلاجة الى 

فهد الرجعانمراجعة ذوي الشأن للمؤسسة.

د.محمد البصيري وأحمد بهبهاني عقب توقيع العقد

بعد اجلدل الذي أثاره تصريح الش����اعر خالد املريخي لتلفزيون 
»الراي« في 30 يوليو املاضي، وإعالنه تنازله عن اجلنسية الكويتية 
التي حصل عليها قبل 7 س����نوات، جاء الرد الرسمي سريعا، حيث مت 
سحب جنسيته وكل من اكتسبها معه بالتبعية، وذلك بصدور مرسوم 
أميري مت نشره في »الكويت اليوم« ويحمل تاريخ 3 أغسطس اجلاري 

والرقم 294 لسنة 2010 ونص على ما يلي: 
مادة أولى: تسحب اجلنسية الكويتية من خالد غنام مناحي مسمار 

املطيري وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
 وكان املريخي قد كشف عن جنسيته األصلية، بإعالنه انه سعودي 
وان تنازل����ه عن اجلنس����ية الكويتية جاء عل����ى خلفية ما يثار جتاه 

قضية املزدوجني.

مرسوم أميري بسحب جنسية المريخي

مريم بندق
حسمت مصادرحكومية رفيعة في تصريح ل� »األنباء« سيناريو احلكومة للتعامل 
مع قرار تعيني 7 نواب لرئيس الفتوى والتشريع والذي مت جتميده الحقا بالقول »ال 
إلغاء للقرارات القانونية والدستورية سواء في إدارة الفتوى والتشريع أو غيرها«، 
موضحا ان العبرة واملرجع هما القانون والدس����تور، مضيفا: يجب أيضا األخذ في 
االعتبار النظام املعمول به في اإلدارة وهل يقوم على األقدمية مثل النظام القضائي 

والنيابة العامة واجليش والشرطة أم ال؟ وعالقة ذلك بالهيكل التنظيمي لإلدارة.
 إلى ذلك قالت مصادر حكومية ل� »األنباء« ان 3 أسس رئيسية ستقوم عليها آلية 
متويل مشروعات التنمية هي متويل احلكومة عن طريق إنشاء الصندوق املستقل 

واملال اخلاص الذي يعود لرأسمال الشركة املقدمة واملصارف أي البنوك احمللية.

مصادر حكومية لـ»األنباء«: 3 أسس لتمويل الخطة 
وال عرقلة لإلصالح في »الفتوى« أو غيرها

التفاصيل ص4

»االسـتئناف« تقبل طعن »الفتوى« وتؤيد إحالة الفالح للتقاعد ص36

»اإلحصاء«: ارتفاع معدل التضخم 
2.9%  خالل مايو الماضي مقارنة 

بالشهر ذاته في 2009 ص18

نواب يرفضون تغيير محقق شـكوى الحسيني ضد »السور« والجويهل لـ »األنباء«: مستعد للمثول أمام أي محقق ص4»التربية«: إعالن ترقيات اإلشرافية لرياض األطفال اليوم أو غدًا ص7 هيئة الرؤية الشـرعية تجتمع غداً اللتمـاس هالل رمضان ص3
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